
  

 

 

Rua Benjamim Constant, 2082 – centro/norte – CEP: 64000-280 – Teresina – Piauí  
fone/fax (86) 3223-9392 / 9442-2189  -  CNPJ: 04.751.944/0001-51   

site: www.funvapi.com.br    -   e-mail: fjvale@hotmail.com   

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS-PI 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2019 

JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 
 

CARGO: NUTRICIONISTA 
 

RECORRENTE: 101.750 e Outros 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Os molhos espessados compreendem os preparados à base de farinha de trigo, amido de milho, gemas 

de ovos e creme de leite. 

O roux é uma mistura cozida de farinha de trigo e manteiga, em partes iguais, resultando em creme com 

cores variadas, de acordo com o tempo de cocção. O roux branco, por ser o mais rapidamente cozido, é 

o roux com maior poder espessante. 

O preparo deste espessante, seja para o uso em molhos ou sopas, é completamente pertinente ao 

conteúdo apresentado no Edital, uma vez que se refere ao preparo de alimentos, dentro do que foi 

solicitado, no tema sobre Técnica Dietética. 

O domínio de assuntos como estes faz com que o nutricionista seja capaz de orientar corretamente os 

seus colaboradores responsáveis pelo preparo de alimentos, bem como auxiliar na prescrição dietética 

para pacientes com disfagia e/ou outras complicações clínicas onde o paciente apresenta dificuldade de 

engolir alimentos mais sólidos ou fluidos, necessitando consumir preparações espessadas.  

 

Bibliografia para consulta: 

- Castro Neto, Nelson; Lopes, Thiago Henrique. Habilidade básicas de cozinha. Curitiba: Livro Técnico, 

2011. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Entendemos que a faixa etária é um determinante para a recomendação de nutrientes e de energia. 

Entretanto, o enunciado da questão e as alternativas propostas são as informações que o candidato 

deveria analisar, dentro das atuais recomendações para este tratamento. 

Uma das principais características para o tratamento de idosos oncológicos é que, neste grupo 

populacional, a desnutrição é uma das possíveis complicações a qual pode comprometer o seu 

tratamento. Dessa forma, as recomendações das necessidades energéticas dos pacientes oncológicos 

idosos sempre levam em consideração a presença de desnutrição.  

A questão proposta elimina tal condição, quando informa que o paciente é eutrófico. Tal informação 

deveria sinalizar ao candidato que não se tratava de idosos, uma vez que a desnutrição, como 

mencionado, é condição clínica presente neste grupo, na ocorrência desta doença. 
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Para o cuidado nutricional de crianças oncológicas, a calorimetria indireta é a primeira recomendação 

para obtenção segura das necessidades energéticas, entretanto, devido ao alto custo, é pouco utilizada. 

Como alternativa para cálculo das necessidades energéticas, as equações preditivas são recomendadas.   

Estas equações são baseadas na recomendação de energia de acordo com o peso da criança, não sendo 

possível usar, portanto, intervalos fixos estabelecidos para esta recomendação (como por exemplo: de 20 

a 25kcal/kg/dia). 

Desta forma, mesmo com a não menção da faixa etária, as alternativas apresentadas não eram 

condizentes a este grupo. 

Para o tratamento de pacientes críticos oncológicos, eutróficos e com sepse, a recomendação mais 

indicada é a de 20 a 25kcal/kg/dia. Recomendação esta para indivíduos adultos, uma vez que a questão 

não se tratava de crianças e nem de idosos, pelos motivos expostos anteriormente. 

 

Bibliografia para consulta: 

- Cuppari, L. Nutrição clínica no adulto. 4ª ed. Barueri: Manole, 2019. 

- Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Coordenação Geral de Gestão Assistencial. 

Hospital do Câncer I. Serviço de Nutrição e Dietética. Consenso nacional de nutrição oncológica. / 

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva; Nivaldo Barroso de Pinho (organizador) – 2. 

ed. rev. ampl. atual. – Rio de Janeiro: INCA, 2016. 112p. : Il. ; v. 2. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O enunciado da questão não se refere ao intervalo de percentis correspondente ao diagnóstico 

nutricional de Estatura Adequada para Idade, mas sim, que o candidato assinale, entre as alternativas 

apresentadas, o valor crítico correspondente a este diagnóstico, segundo o Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional. 

Entre as alternativas, somente a “B” apresenta o valor crítico correspondente. 

 

Bibliografia para consulta: 

- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Protocolos do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN na assistência à saúde / 

Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. 

 

- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Orientações para a coleta e análise de dados antropométricos em serviços de saúde : Norma Técnica do 

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 

Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2011. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
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QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

As informações disponíveis sobre a evolução do estado nutricional da população adulta brasileira, 

homens e mulheres, com 20 anos ou mais de idade, são provenientes de quatro inquéritos populacionais 

realizados no país: Endef (1974-1975), Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN) (1989) e 

Pesquisas Orçamentárias Familiares (POF) (2002-2003 e 2008-2009). 

No último inquérito desta pesquisa (POF 2008-2009), a Região Sul foi a de maior prevalência de 

obesidade, entre mulheres, seguidas pelas regiões Sudeste e Centro-Oeste. 

A questão é condizente ao conteúdo apresentado no Edital: 

NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA: Transição epidemiológica; Transição Nutricional; Perfil 

Nutricional e Consumo Alimentar da população brasileira; Fatores determinantes do estado nutricional 

da população; Carências nutricionais de maior prevalência no 

 

Brasil; Padrão de morbimortalidade no Brasil; Papel do nutricionista nos diferentes níveis de atenção à 

saúde; Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (SAN): Conceito; Vigilância Alimentar e 

Nutricional; Avaliação Nutricional; Vigilância em Saúde 

 

Tendo em vista que a população brasileira engloba todas a população de todas as regiões do território 

nacional, a questão atende ao solicitado no Edital. 

Bibliografia para consulta: 

- Taddei, JAAC (editor). Nutrição em Saúde Pública. 2ª ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2016. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 
 

A teoria da transição epidemiológica busca entender os mecanismos de interação que caracterizam 

padrões, determinantes e consequências para a saúde dos indivíduos, em diferentes contextos 

sociodemográficos ao longo do tempo. 

Na transição epidemiológica são identificadas alterações nos padrões de saúde/doença das populações, 

como os de elevada prevalência de doenças infecciosas associadas a desnutrição, fome e condições 

sanitárias ambientais inadequadas para os de elevada prevalência de doenças crônicas não transmissíveis 

associadas a estilos de vida urbanoindustriais. 

 

Sob este contexto, é possível identificar três estágios da transição epidemiológica (lembrando que a 

palavra transição expressa “mudança”, “passagem”, “trajetória”, “movimento”): 

Alta prevalência de doenças infecciosas → recuo das condições desfavoráveis do ambiente e das pestes 

→ predominância de doenças crônicas. 

 

Bibliografia para consulta: 

- Taddei, JAAC (editor). Nutrição em Saúde Pública. 2ª ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2016. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
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QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 
 

A Portaria nº 272, de 08 de abril de 1998, versa: 

 

5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: 

Na aplicação deste regulamento são adotadas as seguintes condições específicas: 

5.1. Indicação: 

5.1.1 O médico é o responsável pela indicação da NP. 

5.1.2. A indicação da TNP deve ser precedida da avaliação nutricional periódica do paciente. 

5.1.3. São candidatos à TNP os pacientes que não satisfazem suas necessidades nutricionais pela via 

digestiva, considerando-se também seu estado clínico e qualidade de vida. 

 

Grifo nosso. 

 

Acreditamos ser necessário informar ao recorrente que esta Portaria foi republicada na página 78 do 

Diário Oficial da União nº 71, de 15/04/1999, conforme informado no portal da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, sendo esta a versão vigente. 

 

Bibliografia para consulta: 

- Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. Portaria nº 272 de 08 de abril de 1998. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 
 

 

A questão se refere ao que versa sobre a infraestrutura física (item 4.2), onde menciona quais os 

ambientes obrigatórios para uma unidade destinada ao preparo de nutrição enteral. A seguir, o texto 

referente ao item 4.2. (a banca solicita especial atenção do recorrente aos itens 4.2.1.1.b e 4.2.1.3) 

 

4.2. INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 

4.2.1. Ambientes 

4.2.1.1. Uma unidade destinada ao preparo de nutrição enteral deve possuir os seguintes ambientes: 

a) Area de Armazenamento; 

b) Sala de recebimento de prescrições e dispensação de NE; 

c) Sala de limpeza e sanitização de insumos; 

d) Vestiário; 

e) Sala de preparo de alimentos "in natura"; 

f) Sala de manipulação e envase de NE; 

g) Sanitários de funcionários (masculino e feminino); 

h) DML (depósito de material de limpeza). 

4.2.1.2. No caso da existência de lactário, este pode ser compartilhado com a sala de manipulação e 

envase de NE, desde que satisfeitas as seguintes condições: 

existência de sala separada para fogão, geladeira, microondas e freezer; 

existência de procedimentos escritos quanto a horários distintos de utilização. 
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4.2.1.3. Os demais ambientes, itens: a), b), c) d) g) e h), podem ser compartilhados com outras unidades 

de uma 

UH. 

 

Sob este contexto, é possível afirmar que “A sala de recebimento de prescrições e dispensação de 

nutrição enteral pode ser compartilhada com outras áreas de uma unidade hospitalar.” 

 

Bibliografia para consulta: 

- Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC nº 63, de 6 de julho de 2000. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

RECORRENTE: 102.496 e Outros 

QUESTÃO 01 

 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A resposta do enunciado está claramente no trecho “Apesar do embargo, a empresa responsável pela 

demolição enviou funcionários para o local e terminou de derrubar a Vila Operária João Migliari.”. 

Assim, a alternativa correta continua sendo: b) Enviou funcionários para terminarem o serviço, 

desrespeitando dessa forma, a decisão da Prefeitura. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O Texto I não é descritivo e sim narrativo. O autor não descreve de forma personalizada algum aspecto 

de sua infância, mas sim narra sobre ela.  

FONTE:  

– CEGALA, Domingos P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48º ed. Brasil: Companhia 

Editora Nacional, 2008. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
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QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A palavra “rubrica” não recebe acento, estando a alternativa a) incorreta; a palavra “plateia” também 

não recebe acento, uma vez que não se acentua as paroxítonas terminadas em “ei” e “oi”. Dessa forma, a 

questão correta continua sendo: b) Táxi, caracóis, amável, nórdico.  

FONTE: – CEGALA, Domingos P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48º ed. Brasil: 

Companhia Editora Nacional, 2008. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Há uma alternativa correta, sendo ela a alternativa c) ( , ); ( ! ); ( ? ). A primeira frase trata-se de um 

vocativo, por isso usa-se a vírgula; a segunda, de uma frase exclamativa, por isso usa-se o ponto de 

exclamação; a terceira de uma pergunta, por isso usa-se o ponto de interrogação. 

FONTE:  

– CEGALA, Domingos P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48º ed. Brasil: Companhia 

Editora Nacional, 2008. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O verbo sempre concorda com o sujeito em número e grau, ou seja, o correto seria “a orquestra tocou”, 

por isso a alternativa a) está incorreta. A falta do artigo “a” antes de “Minas Gerais” obriga o verbo a 

estar no singular, o que não é o caso, estando também incorreta a alternativa c) por conta disso. Assim, a 

alternativa correta continua sendo d) 54% da população está insatisfeita com o Governo atual. 

FONTE:  

– CEGALA, Domingos P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48º ed. Brasil: Companhia 

Editora Nacional, 2008. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
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QUESTÃO 10 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

QUESTÃO 13 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Como trata-se da negação de uma proposição simples, tal negação é feita no verbo relacionado ao 

sujeito da afirmação. Ou seja: 

 

Seja p a preposição: “Acredito que...” 

 

A negação de p, ou seja, ~p, é: “Não acredito que...” 

 

Dessa forma, a alternativa correta é a letra A: “Não acredito que você precisa poupar mais dinheiro”, 

conforme gabarito indicado. 

 

FONTE: 

 

- Iezzi, G., Murakami, C. . Fundamentos da Matemática Elementar 1, Capítulo 1: “Noções de Lógica”. 

Atual Editora, 7ª Edição. 

- Kurtz, D. C. . Foundations of Abstract Mathematics. McGraw-Hill, Inc. 1992.  

 

 Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A alternativa correta divulgada no Gabarito Oficial já é a letra “D”  conforme solicita o candidato. 

 

 Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A alternativa correta divulgada no Gabarito Oficial já é a letra “A”  conforme solicita o candidato. 

 

 Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

 



  

 

 

Rua Benjamim Constant, 2082 – centro/norte – CEP: 64000-280 – Teresina – Piauí  
fone/fax (86) 3223-9392 / 9442-2189  -  CNPJ: 04.751.944/0001-51   

site: www.funvapi.com.br    -   e-mail: fjvale@hotmail.com   

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão aponta claramente sua indicação. Após a exposição das asserções solicita-se a indicação de 

quais são os princípios do SUS. De acordo com a lei 8080/90, a articulação das políticas e programas de 

nutrição, alimentação saudável e promoção à saúde não se enquadra como princípio do SUS, enquanto o 

que cita os itens I e II sim. 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm 

 

 Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 
QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa correta divulgada no Gabarito Oficial já é a letra “D” conforme solicita o candidato. 

 

 Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 
QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Como aponta a carta de Ottawa, Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da 

comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior 

participação no controle deste processo. Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e 

modificar favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como um recurso para a vida, e 

não como objetivo de viver. Incluir a comunidade nesse processo é o foco da Promoção à Saúde. 

Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_ottawa.pdf 

 Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 
QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios. Nenhum dos 

outros serviços indicados nas alternativas se enquadra por instuição dos Estados somente as regiões de 

saúde, como aponta o decreto em seu artigo 4º 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm 

 Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_ottawa.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7508.htm
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QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O contexto de Democracia é solicitado com foco no SUS. Representação com direito ao voto é um 

exercício democrático político e não com foco no SUS. O cidadão participa 100% do SUS, pois 

gestores, trabalhadores e usuários são todos considerados como cidadãos. O que diferencia é como sua 

representatividade é demonstrada nos conselhos e conferências. Quando se fala em Democracia e, no 

contexto do SUS, em cidadania enquanto direito à saúde, é preciso ver além do acesso à assistência de 

saúde. Esse conceito de cidadania pode ser exercido e desfrutado pelo cidadão por ações de efetivo 

controle das decisões da saúde pública. 

Fonte: https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/22/cartilha-ouvidoria-do-sus-2014.pdf  

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o Ministério da Saúde, O tempo utilizado pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS) 

para a realização de uma visita domiciliar (VD) deve ser suficiente para que se consiga atingir seus 

objetivos. Não existe um tempo padrão indicado. 

Desta forma, uma visita cujo objetivo é simplesmente avisar a um paciente que deve comparecer ao 

Posto de Saúde para uma consulta médica pode levar 1 minuto. Por outro lado, uma primeira visita para 

conhecer uma família que traz uma série de demandas à equipe de saúde, via ACS, pode durar mais de 

uma hora. 

Fonte: https://aps.bvs.br/aps/qual-o-tempo-de-duracao-ideal-de-uma-visita-domiciliar-realizada-por-um-

agente-comunitario-de-saude/  

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A alternativa correta divulgada no Gabarito Oficial já é a letra “D” conforme solicita o candidato. 

 

 Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A alternativa correta divulgada no Gabarito Oficial já é a letra “D” conforme solicita o candidato. 

 Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/22/cartilha-ouvidoria-do-sus-2014.pdf
https://aps.bvs.br/aps/qual-o-tempo-de-duracao-ideal-de-uma-visita-domiciliar-realizada-por-um-agente-comunitario-de-saude/
https://aps.bvs.br/aps/qual-o-tempo-de-duracao-ideal-de-uma-visita-domiciliar-realizada-por-um-agente-comunitario-de-saude/


  

 

 

Rua Benjamim Constant, 2082 – centro/norte – CEP: 64000-280 – Teresina – Piauí  
fone/fax (86) 3223-9392 / 9442-2189  -  CNPJ: 04.751.944/0001-51   

site: www.funvapi.com.br    -   e-mail: fjvale@hotmail.com   

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Apesar do potássio auxiliar nas funções cerebrais, o ferro é componente da hemoglobina, que realiza a 

oxigenação de todos os órgãos do corpo, incluindo o cérebro. 

Fonte: 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/hemoglobina.htm  

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 
RECORRENTE: 102.535 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A alternativa correta divulgada no Gabarito Oficial já é a letra “A” conforme solicita o candidato. 

 

 Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A alternativa correta divulgada no Gabarito Oficial já é a letra “C” conforme solicita o candidato. 

 Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

CARGO: AGENTE  DE ENDEMIAS 
 

RECORRENTE: 102.488 e Outros 

 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A palavra “rubrica” não recebe acento, estando a alternativa a) incorreta; a palavra “plateia” também 

não recebe acento, uma vez que não se acentua as paroxítonas terminadas em “ei” e “oi”. Dessa forma, a 

questão correta continua sendo: b) Táxi, caracóis, amável, nórdico.  

FONTE: – CEGALA, Domingos P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48º ed. Brasil: 

Companhia Editora Nacional, 2008. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
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QUESTÃO 10 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

QUESTÃO 13 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Como trata-se da negação de uma proposição simples, tal negação é feita no verbo relacionado ao 

sujeito da afirmação. Ou seja: 

 

Seja p a preposição: “Acredito que...” 

 

A negação de p, ou seja, ~p, é: “Não acredito que...” 

 

Dessa forma, a alternativa correta é a letra A: “Não acredito que você precisa poupar mais dinheiro”, 

conforme gabarito indicado. 

 

FONTE: 

 

- Iezzi, G., Murakami, C. . Fundamentos da Matemática Elementar 1, Capítulo 1: “Noções de Lógica”. 

Atual Editora, 7ª Edição. 

- Kurtz, D. C. . Foundations of Abstract Mathematics. McGraw-Hill, Inc. 1992.  

 

 Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Recurso não assiste ao recorrente, visto que, como exposto pelo enunciado, trata-se da formação de um 

retângulo, uma figura geométrica plana, em que necessariamente todo o espaço interior deve ser 

preenchido pelas peças quadradas. 

A área do retângulo é obtida da seguinte forma: 

15 cm * 25 cm = 375 cm² 

Área de uma única peça quadrada: 5 cm * 5 cm = 25 cm² 

Número de peças necessárias = 375 cm² / 25 cm² = 15 

Dessa forma, a alternativa correta é a letra B, ou seja, 15 peças, de acordo com o gabarito indicado. 

 

FONTE: 

- Filho, B.; Silva, C.. Matemática Aula por Aula. Volume Único. Editora FTD. 2001. 

- Iezzi, G., Dolce, O.; Degenszajn, D., Périgo, R.. Matemática. Volume Único. Atual Editora, 2002. 

 

 Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Trata-se de uma questão de raciocínio lógico envolvendo matrizes, em que a forma como A e B se 

relacionam é obtida da seguinte forma: 

 

Como A é diferente de B, deve-se procurar o fator de correspondência entre elas. Observando os 

elementos correspondentes, em que F seria o fator procurado, tem-se que: 

 

B = F.A 

4 = F.2 → F = 2 

10 = F.5 → F = 2 

8 = F.4 → F = 2 

 

Percebe-se que B é o dobro de A, ou seja, B = 2A. 

Para o elemento correspondente ao valor X: 

 

X = F.7 = 2 . 7→ X = 14 

Dessa forma, a alternativa correta é a letra C, ou seja, 14, conforme o gabarito indicado. 

 

FONTE: 

- Filho, B.; Silva, C.. Matemática Aula por Aula. Volume Único. Editora FTD. 2001 

- Iezzi, G., Dolce, O.; Degenszajn, D., Périgo, R.. Matemática. Volume Único. Atual Editora, 2002 
 

 Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Da forma como está exposto no enunciado da questão, não está incorreta a grafia do símbolo 

relacionado à unidade litro. Segundo o documento oficial do INMETRO, a 16ª CGPM decidiu autorizar 

os dois símbolos L (maiúsculo) ou l (minúsculo) para litro. 

 

FONTE: 

INMETRO. Sistema Internacional de Unidades Sl. 1ª Edição Brasileira da 8ª Edição do BIPM, Rio de 

Janeiro, 2012. 
 

 Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), os determinantes sociais da saúde 

estão relacionados às condições em que uma pessoa vive e trabalha. Também podem ser considerados os 

fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a 

ocorrência de problemas de saúde e fatores de risco à população, tais como moradia, alimentação, 

escolaridade, renda e emprego. 

Fonte: 

https://pensesus.fiocruz.br/determinantes-sociais 

 

 Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 
QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa correta divulgada no Gabarito Oficial já é a letra “B” conforme solicita o candidato. 

 Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa correta divulgada no Gabarito Oficial já é a letra “B” conforme solicita o candidato. 

 Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

De acordo com o Ministério da Saúde e a FioCruz, no campo da saúde, a vigilância está relacionada às 

práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de 

doenças. Além disso, integra diversas áreas de conhecimento e aborda diferentes temas, tais como 

política e planejamento, territorialização, epidemiologia, processo saúde-doença, condições de vida e 

situação de saúde das populações, ambiente e saúde e processo de trabalho. A partir daí, a vigilância se 

distribui entre: epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador. 

A Vigilância epidemiológica reconhece as principais doenças de notificação compulsória e investiga 

epidemias que ocorrem em territórios específicos, Além disso, age no controle dessas doenças 

específicas. 

A vigilância ambiental se dedica às interferências dos ambientes físico, psicológico e social na saúde. 

As ações neste contexto têm privilegiado, por exemplo, o controle da água de consumo humano, o 

https://pensesus.fiocruz.br/determinantes-sociais
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controle de resíduos e o controle de vetores de transmissão de doenças – especialmente insetos e 

roedores. 

As ações de vigilância sanitária dirigem-se, geralmente, ao controle de bens, produtos e serviços que 

oferecem riscos à saúde da população, como alimentos, produtos de limpeza, cosméticos e 

medicamentos. Realizam também a fiscalização de serviços de interesse da saúde, como escolas, 

hospitais, clubes, academias, parques e centros comerciais, e ainda inspecionam os processos produtivos 

que podem pôr em riscos e causar danos ao trabalhador e ao meio ambiente. 

Já a área de saúde do trabalhador realiza estudos, ações de prevenção, assistência e vigilância aos 

agravos à saúde relacionados ao trabalho. 

Fonte: https://pensesus.fiocruz.br/vigilancia-em-saude 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa correta divulgada no Gabarito Oficial já é a letra “C” conforme solicita o candidato. 

 Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 34  

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o Ministério da Saúde, Dengue com Complicações é todo caso grave que não se 

enquadra nos critérios da OMS de FHD e quando a classificação de dengue clássica é insatisfatória. 

Nessa situação, a presença de um dos achados a seguir caracteriza o quadro: alterações graves do 

sistema nervoso; disfunção cardiorrespiratória; insuficiência hepática; plaquetopenia igual ou inferior a 

50.000/mm3 ; hemorragia digestiva; derrames cavitários; leucometria global igual ou inferior a 

1.000/mm3 ; óbito. 

Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/dengue_diagnostico_manejo_adulto_crianca_3ed.pdf  

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 36  

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O Mosquito culex, tem hábitos noturnos, prefere águas poluídas, coloca ovos de maneira agrupada, 

provoca zumbidos ao voar. O Ministério da Saúde descreve da seguinte forma: As fêmeas grávidas são 

atraídas às coleções aquáticas, geralmente estagnadas e poluídas, onde depositam os ovos agrupados em 

forma de jangadas, que são vistas flutuando na superfície da água. 

 

Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_culex_quinquefasciatus.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

https://pensesus.fiocruz.br/vigilancia-em-saude
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/dengue_diagnostico_manejo_adulto_crianca_3ed.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_culex_quinquefasciatus.pdf
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QUESTÃO 37  

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Muitas literaturas, incluindo a prefeitura de São Paulo, descreve que o mosquito possui cor marrom, 

clara ou escura, e não tem manchas brancas na pele. 

Fonte: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/culex_1346355441.pdf  

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 39  

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Em saúde risco é a chance de uma pessoa sadia, exposta a determinados fatores, ambientais ou 

hereditários, adquirir uma doença. Os fatores associados ao aumento do risco de se desenvolver uma 

doença são denominados fatores de risco. Em saúde susceptível ou suscetível é a afecção na qual existe 

uma diminuição da resistência de um indivíduo frente a determinada doença ou intoxicação e que se 

experimenta com dose a exposições inferiores às habitualmente nocivas para o resto da população. A 

pessoa saída tem risco de adoecer, devido a fatores de risco, ou seja suscetibilidade. Então risco é uma 

condição geral, susceptibilidade específica. 

 

Fonte: http://www.oncoguia.org.br/conteudo/fatores-de-risco/52/6/ 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-

bin/decsserver/decsserver.xis&task=exact_term&previous_page=homepage&interface_language=p&sea

rch_language=p&search_exp=Suscetibilidade%20a%20Doen%E7as 

 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 40  

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A maioria dos cânceres de ânus espinocelulares parece estar associada à infecção pelo vírus do papiloma 

humano (HPV).  Para os homens, os dois principais fatores que influenciam o risco de infecção genital 

por HPV são a circuncisão e o número de parceiros sexuais. Para as mulheres, determinados fatores têm 

sido associados a um risco aumentado de infecção genital por HPV, como início da atividade sexual a 

idade precoce, ter muitos parceiros sexuais, ter relações sexuais com um parceiro que teve muitos outros 

parceiros e ter relações sexuais com homens não circuncidados.O sexo anal não tem relação com o 

câncer de ânus e sim, este desprotegido, que leva à contaminação pelo vírus. 

Fonte: http://www.oncoguia.org.br/conteudo/cancer-de-anus/2627/31/ 

 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

 

 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/culex_1346355441.pdf
http://www.oncoguia.org.br/conteudo/fatores-de-risco/52/6/
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&task=exact_term&previous_page=homepage&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Suscetibilidade%20a%20Doen%E7as
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&task=exact_term&previous_page=homepage&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Suscetibilidade%20a%20Doen%E7as
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&task=exact_term&previous_page=homepage&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Suscetibilidade%20a%20Doen%E7as
http://www.oncoguia.org.br/conteudo/cancer-de-anus/2627/31/
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CARGO: VETERINÁRIO 
 

RECORRENTE: 103.363 e Outros 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Como indicado no Manual de Boas práticas de Fabricação da EMBRAPA/2015: “Os veículos 

refrigerados devem ter, rigorosamente, a temperatura correta antes do carregamento.” 

Dessa forma, a afirmação: “I - Os veículos refrigerados devem ter, rigorosamente, a temperatura correta 

após o carregamento;” está incorreta. A única afirmação correta é a “II - Não deve haver cruzamento de 

matéria-prima com o produto acabado, para que este último não seja contaminado com micro-

organismos típicos das matérias-primas, evitando-se a contaminação cruzada;” 

 

 Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Como indicado pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento, Portaria nº46 de 10 de Fevereiro de 

1998: “Pontos Críticos de Controle - “Qualquer ponto, operação, procedimento ou etapa do processo de 

fabricação ou preparação do produto, onde se aplicam medidas preventivas de controle sobre um ou 

mais fatores, com o objetivo de prevenir, reduzir o limites aceitáveis ou eliminar os perigos para a 

saúde, a perda da qualidade e a fraude econômica.” 

 

Sendo a palavra ponto, não excluir operação, procedimento ou etapa. Estando incluso todos os pontos de 

fabricação de um produto, pontos esses operacionais ou não. Dessa forma, a afirmação “I -  Os pontos 

críticos de controle são conhecidos como PCC. São pontos localizados no processo de produção que são 

críticos à segurança do alimento” está correta. 

 

 Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Como indicado pelo MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

(INSTRUÇÃO NORMATIVA No 44, DE 2 DE OUTUBRO DE 2007): “..., a vacinação sistemática e 

obrigatória, em áreas definidas pelo MAPA, deve ser realizada em bovinos e bubalinos de todas as 

idades. É proibida a vacinação de caprinos, ovinos e suínos e de outras espécies susceptíveis, salvo em 

situações especiais com aprovação do MAPA;” 
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Dessa forma, as afirmações “I.- A vacinação sistemática e obrigatória, em áreas definidas pelo MAPA, 

deve ser realizada somente em bovinos e bubalinos de todas as idades; e II - É proibida a vacinação de 

caprinos, ovinos e suínos e de outras espécies susceptíveis, salvo em situações especiais com aprovação 

do MAPA;” estão corretas. 

 

 Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Como indicado pelo site http://www.saude.gov.br/component/content/article/928-saude-de-a-a-

z/coronavirus/11201-perguntas-e-respostas: “Existem quatro grupos principais de coronavírus: alfa, 

beta, gama, e delta.” Desta forma, o vírus da BIG (Bronquite infecciosa das galinhas) é um 

Gammacoronavirus. 

Como indicado pelos  Cadernos Técnicos de Veterinária e Zootecnia, nº 76 - março de 2015 da UFMG: 

“A BIG é causada pelo vírus da bronquite infecciosa (IBV – infectious bronchitis virus), classificado no 

gênero Gammacoronavirus, família Coronaviridae, ordem Nidovirales, com genoma de RNA fita 

simples e polaridade positiva, e com envelope lipoproteico.” 

Como indicado pela revista  Braz. J. Vet. Res. Anim. Sci., São Paulo, v. 49,  n. 5,  p. 386-390, 2012: “O 

vírus da bronquite infecciosa das galinhas (IBV) (Nidovirales: Coronaviridae) é um Gammacoronavirus 

com a maior taxa evolutiva no gênero e, apesar de uma recentemente relatada atividade corretiva de sua 

polimerase, a diversidade intra e inter-hospedeiros é um fenômeno bem documentado.” 

Dessa forma, a afirmação “b) A BIG é causada pelo vírus da bronquite infecciosa (IBV – infectious 

bronchitis virus), classificado no gênero Gammacoronavirus.” está correta. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Como indicado na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, site: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/148doencas_alim_agua.html “- infecções transmitidas por 

alimentos: são doenças que resultam da ingestão de um alimento que contenha organismos prejudiciais à 

saúde. Exemplo: salmonelose, hepatite viral tipo A e toxoplasmose. Intoxicações alimentares: ocorrem 

quando uma pessoa ingere alimentos com substâncias tóxicas, incluindo as toxinas produzidas por 

microrganismos, como bactérias e fungos. Exemplo: botulismo, intoxicação estafilocócica e toxinas 

produzidas por fungos;” 

Como indicado também pelo site http://blog.safemed.pt/qual-a-diferenca-entre-infecao-e-intoxicacao-

alimentar: “ Infeções transmitidas por alimentos são doenças que resultam na ingestão de alimentos 

contaminados com micro-organismos patogênicos. Exemplos de infeções transmitidas por alimentos: 

salmonelose (causada pela bactéria Salmonella enteritidis). Diferentemente, as intoxicações alimentares 
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ocorrem quando o indivíduo ingere alimentos que já possuem substâncias tóxicas produzidas por micro-

organismos, como bactérias e fungos.” 

Como indicado no site: http://www.usp.br/forc/o-cientista-responde.php?t=Toda-doenca-de-origem-

alimentar-e-intoxicacao?&cr=89: “As infecções de origem alimentar são as mais frequentes e são 

causadas pelo consumo de alimentos contendo um micro-organismo capaz de causar doença (chamado 

tecnicamente de patogênico). Um exemplo bastante conhecido de micro-organismo causador de 

infecção é a Salmonella (aquela bactéria que todo mundo lembra quando se fala de frango e de ovo).” 

Dessa forma, a afirmação “I - A Salmonela spp. é responsável pela intoxicação alimentar, sendo os 

sintomas mais comuns são vômitos e diarréia.” está incorreta. 

 Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 
 

RECORRENTE: 100.199 e Outros 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A alternativa correta divulgada no Gabarito Oficial já é a letra “D” conforme solicita o candidato. 

 

 Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “D” 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Segundo a ABNT NBR 6118, item 8.3.5: "Na falta de ensaios ou valores fornecidos pelo fabricante, o 

módulo de elasticidade do aço pode ser admitido igual a 210 GPa.". Já o item 8.4.4 da mesma norma 

cita: "O valor do módulo de elasticidade deve ser obtido em ensaios ou fornecido pelo fabricante. Na 

falta de dados específicos, pode-se considerar o valor de 200 GPa para fios e cordoalhas.". Portanto, 

gabarito correto e mantido. 

Referência: ABNT NBR 6118. 

 Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
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QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Segundo a NR 6:  

"Cabe ao empregador quanto ao EPI: 

 

a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade; 

b) exigir seu uso; 

c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança 

e saúde no trabalho; 

d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação; 

e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado; 

f) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica; e, 

g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada. 

h) registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico. 

(Inserida pela Portaria SIT/DSST 107/2009)" 

 

"Cabe ao empregado quanto ao EPI: 

 

a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina; 

b) responsabilizar-se pela guarda e conservação; 

c) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso; e, 

d) cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado." 

 

Referência: NR 6. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

CARGO: PSICOPEDAGOGO 
 

RECORRENTE: 103.062 e Outros 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Não é possível que no âmbito familiar se forme todos os vínculos afetivos necessários ao 

desenvolvimento. Um dos grandes fatores de importância da pré-escola, por exemplo, é a socialização 

que promove a criança logo nos seus primeiros anos de vida, e a criação de outros vínculos também 

essenciais ao seu desenvolvimento. Pode-se concluir, portanto, que a alternativa “B” está incorreta e a 

“D) Aprendizagem de linguagem, sistema de valores e controle da impulsividade”  é a alternativa 

correta a ser assinalada. 

 

 Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
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CARGO: AUXILIAR DENTISTA 
 

RECORRENTE: 100.440 e Outros 

 

QUESTÃO 10 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
 

RECORRENTE: 100.224 e Outros 

QUESTÃO 10 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ ATENDENTE/ 

ATENDENTE RECEPCIONISTA 
 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O Texto I não é descritivo e sim narrativo. O autor não descreve de forma personalizada algum aspecto 

de sua infância, mas sim narra sobre ela.  

FONTE:  

– CEGALA, Domingos P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48º ed. Brasil: Companhia 

Editora Nacional, 2008. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A palavra “rubrica” não recebe acento, estando a alternativa a) incorreta; a palavra “plateia” também 

não recebe acento, uma vez que não se acentua as paroxítonas terminadas em “ei” e “oi”. Dessa forma, a 

questão correta continua sendo: b) Táxi, caracóis, amável, nórdico.  

FONTE: – CEGALA, Domingos P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48º ed. Brasil: 

Companhia Editora Nacional, 2008. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
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QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 
 

 
Fonte: https://support.office.com/pt-br/article/atalhos-de-teclado-no-powerpoint-para-web-fef9c0ea-

51f9-4580-a502-ed2736241a07?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR#bkmk_getstart 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/VIGILANTE/VIGIA/ 

MERENDEIRA 
 

RECURSO: 017.958 

IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O candidato não especificou a qual questão se referia. 

 

RECORRENTE: 102.877 e Outros 

QUESTÃO 01 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O objetivo do texto é alertar sobre os riscos causados pela poluição, usando estudos para comprovar 

esses riscos. Dessa forma, a alternativa correta continua sendo: b) Alertar sobre os riscos à saúde que a 

poluição está causando. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

https://support.office.com/pt-br/article/atalhos-de-teclado-no-powerpoint-para-web-fef9c0ea-51f9-4580-a502-ed2736241a07?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR#bkmk_getstart
https://support.office.com/pt-br/article/atalhos-de-teclado-no-powerpoint-para-web-fef9c0ea-51f9-4580-a502-ed2736241a07?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR#bkmk_getstart
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QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Trechos são finalizados apenas com ponto final. Dessa forma, a alternativa correta continua sendo: a) 

Antecipar uma ideia. 

FONTE:  

– CEGALA, Domingos P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48º ed. Brasil: Companhia 

Editora Nacional, 2008. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Manchete é um título extenso, feito com tipos grandes, na primeira página dos jornais.  

 

FONTE:  

– https://www.dicio.com.br/manchete/ 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 05 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

As palavras são, respectivamente, separadas silabicamente como: (mi-nis-té-ri-o = terceira sílaba é 

tônica), (sa-ú-de = segunda sílaba é tônica, (pa-ís = última sílaba é tônica), (dé-ca-da = terceira sílaba é 

tônica). Sendo assim, a alternativa correta continua sendo: a) Proparoxítona, paroxítona, oxítona, 

proparoxítona. 

 

FONTE:  

– CEGALA, Domingos P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48º ed. Brasil: Companhia 

Editora Nacional, 2008. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Os ditongos “ei” e “oi” não são acentuados nas paroxítonas, por isso a alternativa a) está incorreta. 

Sendo assim, a alternativa incorreta continua sendo: c) Acentuam-se as paroxítonas terminadas em 

ditongos crescentes. 

 

https://www.dicio.com.br/manchete/
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FONTE:  

– CEGALA, Domingos P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48º ed. Brasil: Companhia 

Editora Nacional, 2008. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “D” 

 

QUESTÃO 09 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Os parentes foram utilizados para sinalizar a sigla da palavra em questão. Sendo assim, a alternativa 

correta continua sendo a) Usam-se os parênteses quando for necessário expor a sigla de uma instituição, 

doença. 

 

FONTE:  

– CEGALA, Domingos P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48º ed. Brasil: Companhia 

Editora Nacional, 2008. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O advérbio “não” é exclusivamente negativo. Dessa forma, a alternativa continua sendo c) Negativa, 

uma vez que o advérbio torna a frase como tal. 

FONTE:  

– CEGALA, Domingos P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48º ed. Brasil: Companhia 

Editora Nacional, 2008. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 14 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 
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QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Substantivos compostos são formados a partir da junção de duas palavras. Sendo assim, a alternativa 

correta continua sendo: b) substantivo composto. 

 

FONTE:  

– CEGALA, Domingos P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48º ed. Brasil: Companhia 

Editora Nacional, 2008. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

As palavras a serem analisadas são “bela” e “bonita” conforme diz o enunciado, sendo a classe um 

adjetivo, o gênero feminino e número singular. Portanto, a alternativa correta continua sendo: c) 

Adjetivo, feminino, singular. 

 

FONTE:  

– CEGALA, Domingos P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48º ed. Brasil: Companhia 

Editora Nacional, 2008. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 19 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A Mônica, no primeiro quadrinho, diz que a ave é bela, estando o animal dentro da gaiola. A segunda 

personagem, porém, declara que “tem um jeito de ficar mais bonita” e solta o animal. Sendo assim, a 

frase “tem um jeito de ficar mais bonita” faz uma comparação da beleza do animal tanto preso quanto 

solto, mostrando que solto é muito mais belo. Sendo assim, a alternativa correta continua sendo: c) A 

beleza da ave foi comparada dentro da gaiola e fora dela. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 
QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A palavra sublinhada se trata de um artigo indefinido. Portanto, a alternativa correta continua sendo: a) 

Artigo Indefinido. 
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FONTE:  

– CEGALA, Domingos P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48º ed. Brasil: Companhia 

Editora Nacional, 2008. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

CARGO: MOTORISTA 
 

RECORRENTE: 101.244 e Outros 

 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Manchete é um título extenso, feito com tipos grandes, na primeira página dos jornais.  

FONTE:  

– https://www.dicio.com.br/manchete/ 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 05 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

As palavras são, respectivamente, separadas silabicamente como: (mi-nis-té-ri-o = terceira sílaba é 

tônica), (sa-ú-de = segunda sílaba é tônica, (pa-ís = última sílaba é tônica), (dé-ca-da = terceira sílaba é 

tônica). Sendo assim, a alternativa correta continua sendo: a) Proparoxítona, paroxítona, oxítona, 

proparoxítona. 

 

FONTE:  

– CEGALA, Domingos P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48º ed. Brasil: Companhia 

Editora Nacional, 2008. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Os ditongos “ei” e “oi” não são acentuados nas paroxítonas, por isso a alternativa a) está incorreta. 

Sendo assim, a alternativa incorreta continua sendo: c) Acentuam-se as paroxítonas terminadas em 

ditongos crescentes. 

 

FONTE:  

– CEGALA, Domingos P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48º ed. Brasil: Companhia 

Editora Nacional, 2008. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

https://www.dicio.com.br/manchete/
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QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “D” 

 

QUESTÃO 09 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O tema da questão é a relação dos indivíduos e os grupos. Para a sua confecção, foram utilizados os 

conceitos de espaços públicos e privados. Há uma diferença entre esses dois conceitos. 

 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/historia/cidades-espacos-publicos-e-privados.html - acessado em 

10/105/2019. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O tema está previsto no edital, no eixo que trata das relações entre indivíduos e os grupos. Neste caso, a 

resposta correta seria Sociologia.  

 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/sociologia2.htm 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

As alternativas “b”, “c” e “d” estão claramente incorretas pela presença dos termos “indireto”, “trânsito 

lento” e etc. Neste caso, a referida lei mobilizada pela argumentação do candidato, não exclui a 

alternativa “a” como correta, e sim as consecutivas. Ou seja, “b”, “c” e etc.  

 

Fonte: Código de Trânsito Brasileiro. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

 

 

 

 

https://escolakids.uol.com.br/historia/cidades-espacos-publicos-e-privados.html%20-%20acessado%20em%2010/105/2019
https://escolakids.uol.com.br/historia/cidades-espacos-publicos-e-privados.html%20-%20acessado%20em%2010/105/2019
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/sociologia2.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm
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QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O Serviço de Atendimento Móvel de Emergência está relacionado ao número “192” e não 191, da 

Polícia Rodoviária Federal. Apesar dos termos “urgência” e “emergência”, o candidato deveria assinalar 

a “a” como correta, pois a “b” traz um outro tipo de serviço.  

 

Fonte: http://www.ebc.com.br/cidadania/2013/09/telefones-uteis-e-de-emergencia-do-brasil 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Mesmo com o decreto de n° 4503/01, o ordenamento jurídico entende que a polícia ambiental, de fato, 

ou seja que tem na fiscalização e proteção do meio ambiente a sua responsabilidade máxima, e para isso 

foi constituída, configura o IBAMA com essa atribuição. Um dos exemplos que podemos citar, é a 

questão das polícias estaduais. Apesar da polícia civil ser responsável pelas investigações, a Polícia 

Militar - em diversos contextos estaduais - também possui departamentos ligados a apuração e 

investigação de crimes. Podemos que, apesar das PMs estaduais poderem também ter órgãos de 

investigação, a lei classifica a civil como responsável pelas investigações. Obviamente cada estado 

possui suas particularidades. Uma vez que A Constituição de 1988 atribui a estes tal prerrogativa legal.  

 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

CARGO: PROFESSOR DO 6° AO 9° ANO - GEOGRAFIA 
 

RECORRENTES: 101.072/100.469/102.715 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

As falas constantes nos quadrinhos estão aptas para serem interpretadas. 

 

RECORRENTE: 102.828 e Outros 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

No conteúdo programático da prova consta “Políticas Públicas Educacionais Vigentes (BNCC – BASE 

NACIONAL COMUM CURRICULAR, PNE – PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E LEI DO 

PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO)” Logo, tais itens podem ser cobrados na prova em sua 

integralidade, não podendo alegar a candidata falta de conhecimento sobre tais materiais.   

 

 

 

http://www.ebc.com.br/cidadania/2013/09/telefones-uteis-e-de-emergencia-do-brasil
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

No conteúdo programático da prova consta “Políticas Públicas Educacionais Vigentes (BNCC – BASE 

NACIONAL COMUM CURRICULAR, PNE – PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E LEI DO 

PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO)” Logo, tais itens podem ser cobrados na prova em sua 

integralidade, não podendo alegar o candidato falta de conhecimento sobre tais materiais. 

Ainda, de acordo com a Lei nº 9.394/96: 

Art. 35-A.  A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino 

médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do 

conhecimento:              (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

I - linguagens e suas tecnologias;              (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

II - matemática e suas tecnologias;            (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

III - ciências da natureza e suas tecnologias;             (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

IV - ciências humanas e sociais aplicadas.  

Há diferenças entre os itens II e IV da questão e os itens II e IV da lei apresentada acima. Tecnologias se 

difere de aplicações e ciências sociais aplicadas se difere de apenas filosofia aplicada. Tais diferenças 

tornam estes itens errados.  

FONTE: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm e 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão se baseia nas diretrizes estabelecidas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do ensino de 

geografia, que definem a articulação dos conceitos e dos conteúdos abordados em sala de aula conforme 

sua correspondência com o grau do desenvolvimento infantil, citando o referido documento: “Embora o 

espaço geográfico deva ser o objeto central de estudo, as categorias paisagem, território e lugar devem 

também ser abordadas, principalmente nos ciclos iniciais, quando se mostram mais acessíveis aos 

alunos, tendo em vista suas características cognitivas e afetivas” (p.75). Desse modo, os conceitos 

chave: território, paisagem e lugar são desenvolvidos considerando-se o desenvolvimento do aluno, o 

que não significa que necessariamente correspondem a articulações teóricas ou acadêmicas, pois como 

destacamos, o conteúdo passa pelo processo de “transposição didática” que visa alcançar os objetivos do 

ensino e aprendizagem. Considerando o disposto nestes referenciais do ensino de geografia estabelece: 

“O território é uma categoria importante quando se estuda a sua conceitualização ligada à formação 

econômica e social de uma nação. Nesse sentido, é o trabalho social que qualifica o espaço, gerando o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
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território. Território não é apenas a configuração política de um Estado-Nação, mas sim o espaço 

construído pela formação social. Para estudar essa categoria é necessário que os alunos compreendam 

que os limites territoriais são variáveis e dependem do fenômeno geográfico considerado”. E na 

sequência: 

“Além disso, compreender o que é território implica também compreender a complexidade da 

convivência em um mesmo espaço, nem sempre harmônica, da diversidade de tendências, idéias, 

crenças, sistemas de pensamento e tradições de diferentes povos e etnias. É reconhecer que, apesar de 

uma convivência comum, múltiplas identidades coexistem e por vezes se influenciam reciprocamente, 

definindo e redefinindo aquilo que poderia ser chamado de uma identidade nacional. No caso específico 

do Brasil, o sentimento de pertinência ao território nacional envolve a compreensão da diversidade de 

culturas que aqui convivem e, mais do nunca, buscam o reconhecimento de suas especificidades, 

daquilo que lhes é próprio” (p.75).  

De modo que ambas citações justificam o posicionamento que levou à construção dos itens I e II cujo 

questionamento levou ao recurso do candidato. 

FONTE: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro052.pdf 

 

 Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

No conteúdo programático da prova constam os temas “A geografia no Ensino Fundamental; Dinâmica 

natural do planeta terra; Movimento e circulação da água; formação e importância dos rios, lagos, relevo 

terrestre”, e todos estes permitem que seja elaborada uma questão relativa às correntes marítimas e sua 

importância. Peço para o candidato uma leitura mais atenta do edital. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A interceptação é a retenção de parte da precipitação acima da superfície do solo, podendo ocorrer pela 

presença de vegetação ou outra forma de obstrução ao escoamento. O volume retido é perdido por 

evaporação, retornando à atmosfera. Interceptação vegetal, por sua vez, se refere à condições específicas 

climáticas e da vegetação, com densidade da vegetação, período do ano de ocorrência de chuvas entre 

outras. A Questão aborda o fenômeno independentemente da especificação de condições específicas, 

tendo em vista a frequência e as características do clima amazônico, no qual predomina chuvas durante 

todo o ano, inclusive num ciclo de interdependência do processo de interceptação, entre outros. De 

modo que a alternativa citada como gabarito representa a melhor e correta opção para a resolução da 

questão. 

 

 

 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro052.pdf
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FONTE:  

 

NTERCEPTAÇÃO DA CHUVA EM AMBIENTE DE MATA ATLÂNTICA EM CLIMA TROPICAL 

DE ALTITUDE - https://revistas.ufpr.br/revistaabclima/article/view/61648 

CICCO, V.;  ARCOVA,  F.  C.  S.;  SHIMOMICHI,  P.  Y.;  FUJI EDA,  M.  Interceptação das  chuvas  

por  floresta  natural  secundária  de  Mata  Atlântica – São  Paulo. Silvicultura em São Paulo, São 

Paulo, v. 20/22, p. 25 - 30, 1986/88. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A apreensão dos navios comentada da reportagem citada pelo candidato foram decorrentes das 

apreensão dos navios iranianos pelo Reino Unido: “As capturas de navios pelo Irã começaram duas 

semanas após o Reino Unido apreender um petroleiro iraniano "Grace 1" na costa de Gibraltar. Londres 

afirmou que o "Grace 1" foi interceptado por levar petróleo à Síria, país em guerra e sob sanções da 

União Europeia, o que Teerã nega.” E a mesma notícia segue adiante: “O caso deste domingo pode 

aumentar ainda mais a tensão entre o Irã e os Estados Unidos, que não para de crescer desde que 

Washington decidiu abandonar o acordo sobre o programa nuclear iraniano, em maio 2018. Foi quando 

os EUA voltaram a aplicar as sanções contra Teerã” que reitera a alternativa B como correta da questão. 

FONTE: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/08/04/ira-intercepta-3o-navio-estrangeiro-em-

menos-de-um-mes.ghtml 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/trump-anuncia-retirada-dos-eua-de-acordo-nuclear-com-o-ira.ghtml 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

No conteúdo programático da prova constam os temas “degradação do meio ambiente;Regiões 

ecológicas; parques e áreas de proteção ambiental”, e eles permitem que seja elaborada uma questão 

relativa à questão atual da Amazônia. Peço para o candidato uma leitura mais atenta do edital. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

No item I, o qual o candidato alega estar incorreto. O item descreve que os biomas PREDOMINANTES 

são o cerrado e o amazônico, e não os únicos. E de fato, se buscarmos os dados encontraremos que o 

cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando uma área de 2.036.448 km2, cerca de 

https://revistas.ufpr.br/revistaabclima/article/view/61648
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/07/04/ira-denuncia-captura-de-petroleiro-iraniano-em-gibraltar.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/trump-anuncia-retirada-dos-eua-de-acordo-nuclear-com-o-ira.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/08/04/ira-intercepta-3o-navio-estrangeiro-em-menos-de-um-mes.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/08/04/ira-intercepta-3o-navio-estrangeiro-em-menos-de-um-mes.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/trump-anuncia-retirada-dos-eua-de-acordo-nuclear-com-o-ira.ghtml
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22% do território nacional. Sua extensão, que engloba a região centro-oeste reúne os estados de Goiás, 

Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, em sua área contínua. O amazônico, também citado neste 

mesmo item, corresponde a 40% do território nacional, formada por distintos ecossistemas como 

florestas densas de terra firme, florestas estacionais, florestas de igapó, campos alagados, várzeas, 

savanas, refúgios montanhosos e formações pioneiras, que englobam também o estado do Mato Grosso. 

O pantanal, por sua vez, é o menor bioma brasileiro e a maior planície de inundação do mundo com 250 

mil km² de extensão. 

 

A informação que destaca o candidato “O bioma Pantanal é a maior planície inundável do mundo. Com 

uma área de cerca de 250 mil Km², o Pantanal estende-se pela Bolívia, Paraguai e Brasil, sendo 

aproximadamente 62% no Brasil, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul” está incorreta, o 

pantanal ocupa apenas 1,76% da área total do território brasileiro. 

 

O item estaria incorreto se sua argumentação afirmasse que estes dois são apenas estes os biomas 

encontrados da região, o que não está na referida descrição.  

Em segundo lugar, o candidato afirma que o item IV “Em seu relevo destaca-se a predominância de 

baixas altitudes, como visto no pantanal mato-grossense” está correto. No entanto, o Planalto Central é o 

relevo que ocupa a maior parte da região e é formado por um grande bloco de rochas cristalinas que são 

encobertas por rochas sedimentares. Onde estão presentes a Chapada dos Parecis, Chapada dos 

Veadeiros e Espigão Mestre que divide a Bacia do Tocantins da Bacia do São Francisco. 

FONTE: https://www.mma.gov.br/biomas/cerrado 

https://www.ibflorestas.org.br/bioma-amazonico 

 

Produção de serrapilheira no Cerrado e Floresta de Transição Amazônia-Cerrado do Centro-Oeste 

Brasileiro disponível em: http://www.scielo.br/pdf/aa/v37n4/v37n4a09 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa B não pode ser o gabarito da questão. Apesar de conter informações verdadeiras, o 

enunciado é bastante claro e objetivo: “Na região SUDESTE, devido à suas características de relevo, 

predominam na região os rios de planalto, com cachoeiras naturais”. Ou seja, as características 

necessárias para sua resolução devem estar associadas a região sudeste. Com relação a alternativa A, as 

informações descritas pelo candidato não tornam a afirmação falsa, ou incorreta, apenas não descreve os 

fatos destacados, tal qual é o objetivo de uma questão teórica de conhecimentos da área de geografia, 

esmiuçar tais pormenores dilataria a extensão da questão impedindo-a de exercer sua função de teste. 

Reitero a alternativa A “A bacia do Rio São Francisco, nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra, 

atravessa a Bahia e alcança Pernambuco, em suas regiões não navegáveis possui alto potencial 

hidrelétrico” como gabarito da questão.  

 

FONTE: https://cbhsaofrancisco.org.br/a-bacia/ 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

https://www.mma.gov.br/biomas/cerrado
https://www.ibflorestas.org.br/bioma-amazonico
http://www.scielo.br/pdf/aa/v37n4/v37n4a09
https://cbhsaofrancisco.org.br/a-bacia/
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QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A menção a data equivocada no item “A Ferrovia Curitiba – Paranaguá, localizada na Serra do Mar, 

construída em 1808, numa área de Mata Atlântica, é um dos mais importantes percursos turísticos da 

região” não inviabiliza a possibilidade de resposta, tendo em vista que se refere de fato a um importante 

ponto turístico da região, conforme a afirmação. Reitero a alternativa “D- V-V-V-F” como a resposta da 

questão. 

FONTE: 

http://www.museuparanaense.pr.gov.br/arquivos/File/Banestado61anos/AestradadeFerroParanaguaCurit

ibaUmaobradeArte.pdf. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

No conteúdo programático da prova constam os temas “A geografia no Ensino Fundamental; Dinâmica 

natural do planeta terra; Movimento e circulação da água”, e todos estes permitem que seja elaborada 

uma questão relativa às correntes marítimas e sua importância. Peço para o candidato uma leitura mais 

atenta do edital, pois não há como afirmar que os temas de continentalidade e maritimidade não se 

encaixam no âmbito da dinâmica natural do planeta terra, por exemplo. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O enunciado circunscreve em seu objetivo que o candidato assinale a alternativa que descreva a 

principal matéria-prima utilizada para fazer biodiesel no Brasil, e em nenhum momento afirma ser 

somente este o produto no qual se pode obter combustível, cerca de 82% do óleo produzido como fonte 

para obter do biodiesel no Brasil é a base de soja, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis. (ANP). De modo que reitero a alternativa “óleo de soja” como gabarito para 

a questão. 

FONTE: https://jus.com.br/artigos/72455/a-importancia-da-soja-na-producao-de-biodiesel 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

 

 

 

https://jus.com.br/artigos/72455/a-importancia-da-soja-na-producao-de-biodiesel
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CARGO: PROFESSOR DO 1° AO 5° ANO 
 

RECORRENTES: 101.637/100.008/100.906/101.655 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

As falas constantes nos quadrinhos estão aptas para serem interpretadas. 

 

RECORRENTE:101.179 e Outros 

 

QUESTÃO 02 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Segundo Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos): 

"Aposto: É o termo acessório cuja função é a de esclarecer, explicar, identificar, especificar, resumir um 

outro termo. O termo a que o aposto se refere sempre será um substantivo ou termo substantivado, uma 

vez que a função do aposto é típica do substantivo. 

Vocativo: É o termo da oração (não entra em nenhuma classificação, uma vez que nem pertence ao 

sujeito nem ao predicado) cujo objetivo é interpelar, chamar, invocar alguém de forma mais ou menos 

enfática.". Portanto, vejamos: 

1) Helena, minha amiga, chegará hoje de viagem; Aposto, uma vez que o locutor está explicando quem 

é Helena. 

 

2) Helena, quanto tempo que não te vejo minha amiga! 

3) Bruna, está é minha amiga Helena. 

 

Em ambos os itens, 2 e 3, há a presença de vocativo, uma vez que há a invocação das pessoas, ou seja, 

Helena e Bruna. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com o Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa Michaelis e a Professora Licenciada em 

Letras Daniela Diana (https://www.todamateria.com.br/elementos-da-comunicacao/): 

- "Receptor: no ato da comunicação, que ou aquele que recebe a mensagem e a decodifica; destinatário. 

- Código: Sistema de signos devidamente organizados e convencionados, a fim de permitir a elaboração 

e transmissão de mensagens. 

https://www.todamateria.com.br/elementos-da-comunicacao/
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- Contexto: Conjunto de circunstâncias que envolvem um fato e são imprescindíveis para o 

entendimento deste. 

- Canal de Comunicação: corresponde ao local (meio) onde a mensagem será transmitida, por exemplo, 

jornal, livro, revista, televisão, telefone, dentre outros." 

Além disso, o objeto utilizado na comunicação é denominado "mensagem" e não canal de comunicação. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 13 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A participação da comunidade é por lei estabelecida e deve ser incentivada rumo à uma gestão 

democrática da educação, nos âmbitos do projeto político-pedagógico escolar, nas comunidades 

escolares, conselhos e equivalentes. Porém a questão trata do projeto de ensino elaborado pelo professor 

para guiar sua prática pedagógica ao longo do ano letivo. Este projeto deve levar em consideração toda a 

comunidade, sua cultura, costumes, seus conhecimentos e formas de relação, porém é elaborada pelo 

professor, como vemos a seguir: 

“A finalidade diz respeito às intenções da escola, ao que o professor espera conseguir ao fim do ano 

letivo, tomando por base as orientações das secretarias de Educação. É claro que há determinações das 

secretarias, porém o professor tem uma zona de autonomia relativa para realizar o que pretende na 

escola e na sociedade”. 

“Depois de traçar seus objetivos e considerar o percurso de aprendizagem que tiveram os alunos em 

anos anteriores, o educador desenvolve seu plano de ação que, conforme Vasconcellos, é o "fruto da 

tensão entre as duas outras etapas".  

“Ao elaborar seu planejamento, o professor deve ter em mente que ele pode ser pouco ou muito 

modificado ao longo do ano letivo. Mesmo um planejamento bem alinhado, que considera os três 

aspectos (finalidade, realidade e plano de ação), sempre se altera. Isso fica claro ao pensar que os 

processos de ensino e aprendizagem são etapas distintas do processo educacional.” 

Assim, é possível afirmar que a alternativa correta a ser assinalada na questão é a “C) Maior for sua 

capacidade de ser redesenhado conforme as circunstâncias exigirem.” 

FONTE: https://novaescola.org.br/conteudo/431/planejamento-momento-de-repensar-a-escola 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Na Constituição também está escrito exclusivamente em seu item V, que corresponde a item III da 

questão. 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;  

https://novaescola.org.br/conteudo/431/planejamento-momento-de-repensar-a-escola
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III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas 

de ensino;  

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, 

com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Inciso 

com redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)  

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; VII - garantia de padrão de qualidade. VIII - 

piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei 

federal. (Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

 

Assim, a alternativa correta a ser assinalada é a “C) II, III e IV.” 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

FONTE:  

https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao1988.html/arquivos/ConstituicaoTextoAtual

izado_EC102.pdf 

 

QUESTÃO 19 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Não pode ser cobrada em concurso uma lei que ainda não foi aprovada, visto que seria apenas 

suposição. O Plano Nacional de Educação vigente é o único passível e ainda válido para basear questões 

da prova. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “D” 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

de acordo com a BNCC: “No 3º e no 4º ano contemplam-se a noção de lugar em que se vive e as 

dinâmicas em torno da cidade, com ênfase nas diferenciações entre a vida privada e a vida pública, a 

urbana e a rural.” No terceiro ano, como aponta o candidato também há o ensino sobre a produção de 

memória, porém a questão indaga sobre a ênfase nesse momento do ensino, e a base deixa claro que tal 

ênfase se encontra Nas diferenciações entre a vida privada e a vida pública, a urbana e a rural, tal como 

esclarece a alternativa “D”. Logo, esta é a correta a ser assinalada. 

FONTE: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao1988.html/arquivos/ConstituicaoTextoAtualizado_EC102.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao1988.html/arquivos/ConstituicaoTextoAtualizado_EC102.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao1988.html/arquivos/ConstituicaoTextoAtualizado_EC102.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
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QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

No conteúdo programático da prova foi elencado o tema ”Questões Práticas sobre o ensino da História 

nas séries iniciais do Ensino Fundamental.”, porém não foi sugerida nenhuma bibliografia específica 

para tal conteúdo, logo, tanto o candidato quanto o elaborador da prova podem se basear em diversos 

materiais para o estudo deste tema. Desta forma, vejo como mais correto se basear em conteúdos 

conhecidos pelos candidatos e acessíveis a estes e, especialmente, elaborados pelo Ministério da 

Educação. Logo, vejo os PCNs como uma fonte confiável para consulta.  

FONTE: https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-05-1-historia-e-geografia.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, página 94, no ensino de língua portuguesa – 1º ao 

5º ano, no eixo da produção de textos, os objetos de conhecimento são: planejamento de texto, revisão 

de textos, edição de textos, utilização de tecnologia digital. Nas alternativas apresentadas, somente a “D) 

Utilização de tecnologia digital.” é contemplada pelo que é preconizado na base, sendo esta a correta a 

ser assinalada. 

Tanto a alternativa “A) Estratégia de leitura.” quanto a “B) Formação do leitor literário.” são objetos de 

conhecimento do campo da leitura/escuta, e não propriamente da produção de textos. Como pode-se 

perceber através da análise da tabela apresentada na página 94 da base, todos os eixos são citados como 

fazendo parte do ensino de 1º à 5º ano. 

FONTE: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

RECORRENTE: 101.186 e Outros 

 

QUESTÃO 02 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

 

 

 

https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-05-1-historia-e-geografia.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
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QUESTÃO 13 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A participação da comunidade é por lei estabelecida e deve ser incentivada rumo à uma gestão 

democrática da educação, nos âmbitos do projeto político-pedagógico escolar, nas comunidades 

escolares, conselhos e equivalentes. Porém a questão trata do projeto de ensino elaborado pelo professor 

para guiar sua prática pedagógica ao longo do ano letivo. Este projeto deve levar em consideração toda a 

comunidade, sua cultura, costumes, seus conhecimentos e formas de relação, porém é elaborada pelo 

professor, como vemos a seguir: 

“A finalidade diz respeito às intenções da escola, ao que o professor espera conseguir ao fim do ano 

letivo, tomando por base as orientações das secretarias de Educação. É claro que há determinações das 

secretarias, porém o professor tem uma zona de autonomia relativa para realizar o que pretende na 

escola e na sociedade”. 

“Depois de traçar seus objetivos e considerar o percurso de aprendizagem que tiveram os alunos em 

anos anteriores, o educador desenvolve seu plano de ação que, conforme Vasconcellos, é o "fruto da 

tensão entre as duas outras etapas".  

“Ao elaborar seu planejamento, o professor deve ter em mente que ele pode ser pouco ou muito 

modificado ao longo do ano letivo. Mesmo um planejamento bem alinhado, que considera os três 

aspectos (finalidade, realidade e plano de ação), sempre se altera. Isso fica claro ao pensar que os 

processos de ensino e aprendizagem são etapas distintas do processo educacional.” 

Assim, é possível afirmar que a alternativa correta a ser assinalada na questão é a “C) Maior for sua 

capacidade de ser redesenhado conforme as circunstâncias exigirem.” 

FONTE: https://novaescola.org.br/conteudo/431/planejamento-momento-de-repensar-a-escola 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa “A” fala sobre a conclusão do ensino fundamental e do ensino médio, já a alternativa “C” 

apenas sobre o ensino médio, não sendo, portanto, semelhantes em seu sentido. Peço para que o 

candidato se atente à leitura e interpretação. Mesmo que as alternativas fossem semelhantes, nenhuma 

destas é a correta a ser assinalada. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

No conteúdo programático da prova consta “Políticas Públicas Educacionais Vigentes (BNCC – BASE 

NACIONAL COMUM CURRICULAR, PNE – PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E LEI DO 

https://novaescola.org.br/conteudo/431/planejamento-momento-de-repensar-a-escola
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PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO)” Logo, tais itens podem ser cobrados na prova em sua 

integralidade, não podendo alegar o candidato falta de conhecimento sobre tais materiais. 

Ainda, de acordo com a Lei nº 9.394/96: 

Art. 35-A.  A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino 

médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do 

conhecimento:              (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

I - linguagens e suas tecnologias;  (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

II - matemática e suas tecnologias; (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

III - ciências da natureza e suas tecnologias;  (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

IV - ciências humanas e sociais aplicadas.  

Há diferenças entre os itens II e IV da questão e os itens II e IV da lei apresentada acima. Tecnologias se 

difere de aplicações e ciências sociais aplicadas se difere de apenas filosofia aplicada. Tais diferenças 

tornam estes itens errados.  

FONTE: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm e 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

“Portanto, segundo SANTOS (2005, p. 23), avaliação é algo bem mais complexo do que apenas atribuir 

notas sobre um teste ou prova que se faz, ela deve estar inserida ao processo de aprendizagem do aluno, 

para saber os tipos de avaliações que devem ser praticadas dizemos que podem ser: 

III. Diagnóstica: auxilia o professor a detectar ou fazer uma sondagem naquilo que se aprendeu ou não, 

e assim retomar os conteúdos que o aluno não conseguiu aprender, replanejando suas ações suprindo as 

necessidades e atingindo os objetivos propostos; 

I. Formativa: tem como objetivo verificar se tudo aquilo que foi proposto pelo professor em relação aos 

conteúdos estão sendo atingidos durante todo o processo de ensino aprendizagem;” 

Assim, é possível afirmar que a alternativa correta a ser assinalada na questão é a “A) Diagnóstica, 

formativa.” 

FONTE:  

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/avaliacao-de-aprendizagem-principios-e-

tipos/58800. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/avaliacao-de-aprendizagem-principios-e-tipos/58800
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/avaliacao-de-aprendizagem-principios-e-tipos/58800
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QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Os incisos de um artigo fazem parte deste artigo, estão incluídos neste. Em nenhum momento é 

equivocado afirmar que o que foi alegado na questão está presente no artigo 1 da lei 9.394/96.  

FONTE: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

“O apego, vínculo emocional recíproco entre um bebê e seu cuidador, constrói-se baseado em 

relacionamentos preliminares estabelecidos ainda com o feto e com a criança imaginada pelos pais, 

antes mesmo do seu nascimento. Após o nascimento, o bebê, para sobreviver, precisa de alguém que 

cuide dele e que assegure que suas necessidades físicas (alimentação, limpeza, cuidado, proteção, entre 

outras) e psicossociais (de se sentir seguro, amado, protegido, valorizado) sejam atendidas”. A 

alternativa “D” não pode ser considerada correta visto que o bebê ainda não é capaz de desenvolver o 

conceito e a atitude de respeito com alguém. Seria correto se estivesse sendo falado sobre crianças, onde 

há capacidade maior de simbolização. Assim, a alternativa correta a ser assinalada é a “C) 

Relacionamentos preliminares estabelecidos ainda com o feto e com a criança imaginada pelos pais, 

antes mesmo do seu nascimento.” 

FONTE: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_crescimento_desenvolvimento.pdf 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O conteúdo programático da prova elencou o tema “Conhecimentos básicos de crescimento e 

desenvolvimento infantil.” e a questão se encaixa neste assunto, visto que se trata de crescimento 

infantil. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_crescimento_desenvolvimento.pdf
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CARGO: PROFESSOR DO 6° A0 9° ANO - CIÊNCIAS 
 

RECORRENTES: 103.255 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

As falas constantes nos quadrinhos estão aptas para serem interpretadas. 

 

RECORRENTE: 10.358 e Outros 

QUESTÃO 02 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 13 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A participação da comunidade é por lei estabelecida e deve ser incentivada rumo à uma gestão 

democrática da educação, nos âmbitos do projeto político-pedagógico escolar, nas comunidades 

escolares, conselhos e equivalentes. Porém a questão trata do projeto de ensino elaborado pelo professor 

para guiar sua prática pedagógica ao longo do ano letivo. Este projeto deve levar em consideração toda a 

comunidade, sua cultura, costumes, seus conhecimentos e formas de relação, porém é elaborada pelo 

professor, como vemos a seguir: 

“A finalidade diz respeito às intenções da escola, ao que o professor espera conseguir ao fim do ano 

letivo, tomando por base as orientações das secretarias de Educação. É claro que há determinações das 

secretarias, porém o professor tem uma zona de autonomia relativa para realizar o que pretende na 

escola e na sociedade”. 

“Depois de traçar seus objetivos e considerar o percurso de aprendizagem que tiveram os alunos em 

anos anteriores, o educador desenvolve seu plano de ação que, conforme Vasconcellos, é o "fruto da 

tensão entre as duas outras etapas".  

“Ao elaborar seu planejamento, o professor deve ter em mente que ele pode ser pouco ou muito 

modificado ao longo do ano letivo. Mesmo um planejamento bem alinhado, que considera os três 

aspectos (finalidade, realidade e plano de ação), sempre se altera. Isso fica claro ao pensar que os 

processos de ensino e aprendizagem são etapas distintas do processo educacional.” 

Assim, é possível afirmar que a alternativa correta a ser assinalada na questão é a “C) Maior for sua 

capacidade de ser redesenhado conforme as circunstâncias exigirem.” 

FONTE: https://novaescola.org.br/conteudo/431/planejamento-momento-de-repensar-a-escola 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

 

https://novaescola.org.br/conteudo/431/planejamento-momento-de-repensar-a-escola
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QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

No conteúdo programático da prova consta “Políticas Públicas Educacionais Vigentes (BNCC – BASE 

NACIONAL COMUM CURRICULAR, PNE – PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E LEI DO 

PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO)” Logo, tais itens podem ser cobrados na prova em sua 

integralidade, não podendo alegar o candidato falta de conhecimento sobre tais materiais. 

Ainda, de acordo com a Lei nº 9.394/96: 

Art. 35-A.  A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino 

médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do 

conhecimento:              (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

I - linguagens e suas tecnologias;              (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

II - matemática e suas tecnologias;            (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

III - ciências da natureza e suas tecnologias;             (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017) 

IV - ciências humanas e sociais aplicadas.  

Há diferenças entre os itens II e IV da questão e os itens II e IV da lei apresentada acima. Tecnologias se 

difere de aplicações e ciências sociais aplicadas se difere de apenas filosofia aplicada. Tais diferenças 

tornam estes itens errados.  

FONTE: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm e 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A digestão tem como objetivo permitir a passagem de elementos nutritivos elementares para o meio 

interior. Ela se divide em diferentes etapas, estando entre elas, fenômenos mecânicos: mastigação, 

deglutição, motilidade esofágica, fermentação estomacal, reações químicas e enzimáticas destinadas a 

simplificar os alimentos através dos sucos digestivos (saliva, sucos gástricos, pancreáticos e intestinais) 

e da bile (que permite, particularmente, a transformação dos corpos graxos em emulsão no intestino 

delgado). 

Fonte: 

http://srvd.grupoa.com.br/uploads/imagensExtra/legado/D/DUPUIS_Veronique/Edentulismo_Uso_Prot

eses_Totais_Removiveis_Nutricao/Liberado/Cap_01.pdf 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://srvd.grupoa.com.br/uploads/imagensExtra/legado/D/DUPUIS_Veronique/Edentulismo_Uso_Proteses_Totais_Removiveis_Nutricao/Liberado/Cap_01.pdf
http://srvd.grupoa.com.br/uploads/imagensExtra/legado/D/DUPUIS_Veronique/Edentulismo_Uso_Proteses_Totais_Removiveis_Nutricao/Liberado/Cap_01.pdf
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QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO  

ALTERNATIVA CORRETA “B” 

 

 

CARGO: PROFESSOR DO 6° A0 9° ANO – EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

RECORRENTE: 101.314 e Outros 

 

QUESTÃO 02 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com a BNCC cada prática corporal propicia ao sujeito o acesso a uma dimensão de 

conhecimentos e de experiências aos quais ele não teria de outro modo. A vivência da prática é uma 

forma de gerar um tipo de conhecimento muito particular e insubstituível. A vivência da prática não é 

uma forma de gerar singularidade, pois a singularidade é a marca essencial do ser, ele é singular por 

suas características individuais, daí a necessidade de uma prática que atenda essas singularidades. 

Fonte: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa B não encontra-se em sua forma em nenhum momento incorreta, pois como aponta a BNN 

o esporte como uma das práticas mais conhecidas da contemporaneidade, por sua grande presença nos 

meios de comunicação, caracteriza-se por ser orientado pela comparação de um determinado 

desempenho entre indivíduos ou grupos (adversários). A ausência do termo sobre o conjunto de regras 

não descaracteriza o conceito. 

Fonte: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

 

 

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
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CARGO: PROFESSOR DO 6° A0 9° ANO - PORTUGUÊS 
 

RECURSO: 018.135 

IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

O candidato não especificou a qual questão se referia. 

 

RECORRENTE: 102.290 e Outros 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A participação da comunidade é por lei estabelecida e deve ser incentivada rumo à uma gestão 

democrática da educação, nos âmbitos do projeto político-pedagógico escolar, nas comunidades 

escolares, conselhos e equivalentes. Porém a questão trata do projeto de ensino elaborado pelo professor 

para guiar sua prática pedagógica ao longo do ano letivo. Este projeto deve levar em consideração toda a 

comunidade, sua cultura, costumes, seus conhecimentos e formas de relação, porém é elaborada pelo 

professor, como vemos a seguir: 

“A finalidade diz respeito às intenções da escola, ao que o professor espera conseguir ao fim do ano 

letivo, tomando por base as orientações das secretarias de Educação. É claro que há determinações das 

secretarias, porém o professor tem uma zona de autonomia relativa para realizar o que pretende na 

escola e na sociedade”. 

“Depois de traçar seus objetivos e considerar o percurso de aprendizagem que tiveram os alunos em 

anos anteriores, o educador desenvolve seu plano de ação que, conforme Vasconcellos, é o "fruto da 

tensão entre as duas outras etapas".  

“Ao elaborar seu planejamento, o professor deve ter em mente que ele pode ser pouco ou muito 

modificado ao longo do ano letivo. Mesmo um planejamento bem alinhado, que considera os três 

aspectos (finalidade, realidade e plano de ação), sempre se altera. Isso fica claro ao pensar que os 

processos de ensino e aprendizagem são etapas distintas do processo educacional.” 

Assim, é possível afirmar que a alternativa correta a ser assinalada na questão é a “C) Maior for sua 

capacidade de ser redesenhado conforme as circunstâncias exigirem.” 

FONTE: https://novaescola.org.br/conteudo/431/planejamento-momento-de-repensar-a-escola 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

“Portanto, segundo SANTOS (2005, p. 23), avaliação é algo bem mais complexo do que apenas atribuir 

notas sobre um teste ou prova que se faz, ela deve estar inserida ao processo de aprendizagem do aluno, 

para saber os tipos de avaliações que devem ser praticadas dizemos que podem ser: 

https://novaescola.org.br/conteudo/431/planejamento-momento-de-repensar-a-escola
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III. Diagnóstica: auxilia o professor a detectar ou fazer uma sondagem naquilo que se aprendeu ou não, 

e assim retomar os conteúdos que o aluno não conseguiu aprender, replanejando suas ações suprindo as 

necessidades e atingindo os objetivos propostos; 

I. Formativa: tem como objetivo verificar se tudo aquilo que foi proposto pelo professor em relação aos 

conteúdos estão sendo atingidos durante todo o processo de ensino aprendizagem;” 

Assim, é possível afirmar que a alternativa correta a ser assinalada na questão é a “A) Diagnóstica, 

formativa.” 

FONTE:  

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/avaliacao-de-aprendizagem-principios-e-

tipos/58800. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 18 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALERNATIVA CORRETA “D” 

 

QUESTÃO 19 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Conforme enunciado, a questão pede a alternativa em que todas as alternativas possuem exemplos de 

ditongo crescente, sendo a alternativa “a- Série – frequente – colégio”. 

(Cunha, Celso. Gramática do Português Contemporâneo. Lexikon, p. 19-20, 2008) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Conforme solicitado pela questão, deve-se identificar a alternativa correta, ou seja, a alternativa “b- I e 

III”, O exemplo dado no item II não poderá ser classificado como homófono, uma vez que as palavras 

homófonas são palavras com pronúncias semelhantes e grafias diferentes, como: “vês, vez”, 

 (Cunha, Celso. Gramática do Português Contemporâneo. Lexikon, p. 53-54, 2008) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa correta é a alternativa “C- I e III”. Uma vez que o exemplo exposto pelo item II não possui 

pronome, pois “ONTEM é um advérbio”.  

(Cunha, Celso. Gramática do Português Contemporâneo. Lexikon, p. 94-5, 2008) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/avaliacao-de-aprendizagem-principios-e-tipos/58800
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/avaliacao-de-aprendizagem-principios-e-tipos/58800
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QUESTÃO 29 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa correta é a alternativa “d- Os itens II e III, apenas.” uma vez que o item III “por que” tem 

sentido de “pelo qual”. 

 

Disponível em:< https://www.bbc.com/portuguese/brasil-39572054> 

 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

CARGO: PROF. DO 6° AO 9° ANO - MATEMÁTICA 
 

RECORRENTE: 101.304 e Outros 

QUESTÃO 02 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com o Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa Michaelis e a Professora Licenciada em 

Letras Daniela Diana (https://www.todamateria.com.br/elementos-da-comunicacao/): 

- "Receptor: no ato da comunicação, que ou aquele que recebe a mensagem e a decodifica; destinatário. 

- Código: Sistema de signos devidamente organizados e convencionados, a fim de permitir a elaboração 

e transmissão de mensagens. 

- Contexto: Conjunto de circunstâncias que envolvem um fato e são imprescindíveis para o 

entendimento deste. 

- Canal de Comunicação: corresponde ao local (meio) onde a mensagem será transmitida, por exemplo, 

jornal, livro, revista, televisão, telefone, dentre outros." 

Além disso, o objeto utilizado na comunicação é denominado "mensagem" e não canal de comunicação. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-39572054
https://www.todamateria.com.br/elementos-da-comunicacao/
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QUESTÃO 13 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A participação da comunidade é por lei estabelecida e deve ser incentivada rumo à uma gestão 

democrática da educação, nos âmbitos do projeto político-pedagógico escolar, nas comunidades 

escolares, conselhos e equivalentes. Porém a questão trata do projeto de ensino elaborado pelo professor 

para guiar sua prática pedagógica ao longo do ano letivo. Este projeto deve levar em consideração toda a 

comunidade, sua cultura, costumes, seus conhecimentos e formas de relação, porém é elaborada pelo 

professor, como vemos a seguir: 

“A finalidade diz respeito às intenções da escola, ao que o professor espera conseguir ao fim do ano 

letivo, tomando por base as orientações das secretarias de Educação. É claro que há determinações das 

secretarias, porém o professor tem uma zona de autonomia relativa para realizar o que pretende na 

escola e na sociedade”. 

“Depois de traçar seus objetivos e considerar o percurso de aprendizagem que tiveram os alunos em 

anos anteriores, o educador desenvolve seu plano de ação que, conforme Vasconcellos, é o "fruto da 

tensão entre as duas outras etapas".  

“Ao elaborar seu planejamento, o professor deve ter em mente que ele pode ser pouco ou muito 

modificado ao longo do ano letivo. Mesmo um planejamento bem alinhado, que considera os três 

aspectos (finalidade, realidade e plano de ação), sempre se altera. Isso fica claro ao pensar que os 

processos de ensino e aprendizagem são etapas distintas do processo educacional.” 

Assim, é possível afirmar que a alternativa correta a ser assinalada na questão é a “C) Maior for sua 

capacidade de ser redesenhado conforme as circunstâncias exigirem.” 

FONTE: https://novaescola.org.br/conteudo/431/planejamento-momento-de-repensar-a-escola 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Dentre os itens a serem analisados conforme informações do enunciado, o item I está incorreto, sendo os 

itens II e III corretos. 

 

I. Item correto pois, sendo o quadrado de lado 10cm, e o círculo de diâmetro igual ao dobro do 

raio, ou seja 2*8 cm = 16 cm,  seria necessário, pelo menos, um comprimento de 10 + 16 = 26 

cm, e o pedaço de cartolina fornecido (22 x 20 cm) não tem medidas suficientes para o desenho e 

recorte das duas figuras simultaneamente. 

II. Item correto, pois não será possível o recorte das duas figuras. Pelas dimensões da cartolina 

fornecida, será possível apenas o recorte do círculo ou do quadrado. 

III. Item correto, pois trata-se da área de um retângulo: 22 cm * 20 cm = 440 cm². 

 

https://novaescola.org.br/conteudo/431/planejamento-momento-de-repensar-a-escola
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Conclui-se que, dos itens apresentados, apenas II e III estão corretos, conforme alternativa D e de 

acordo com o gabarito indicado. 

 

FONTE: 

- Filho, B.; Silva, C.. Matemática Aula por Aula. Volume Único. Editora FTD. 2001. 

- Iezzi, G., Dolce, O.; Degenszajn, D., Périgo, R.. Matemática. Volume Único. Atual Editora, 2002. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

CARGO: PROFESSOR DO 6° A0 9° ANO - INGLÊS 
 

RECORRENTE: 102.498 e Outros 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O enunciado pede que o candidato identifique as alternativas corretas, ou seja, a opção “b-The items I 

and II, only.” 

Disponível em:< https://dictionary.cambridge.org/us/grammar/british-grammar/adverbs 

 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

CARGO: AGRÔNOMO 
 

RECORRENTE: 100.485 e Outros 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Segundo as normas internacionais para medidas fitossanitárias (NIMF Nº. 16) pragas não quarentenárias 

regulamentadas, todas as pragas regulamentadas estão sujeitas a controle oficial. Se presentes em uma 

área, as pragas quarentenárias são objeto de controle oficial, na forma de medidas fitossanitárias PARA 

ERRADICAÇÃO E/OU CONTENÇÃO. As PNQRs são objeto de controle oficial, na forma de medidas 

fitossanitárias para sua supressão nas plantas para plantio especificadas. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

No artigo art1 do referido decreto têm-se: 

https://dictionary.cambridge.org/us/grammar/british-grammar/adverbs
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Art. 1º São proibidos, em todo o território nacional, nas condições abaixo determinadas, a importação, o 

comércio, o trânsito e a exportação: 

        a) de vegetais e partes de vegetais, como sejam: mudas, galhos, estacas, bacélos, frutos, sementes, 

raízes, tubérculos, bulbos, rizomas, fôlhas e flores, quando portadores de doenças ou pragas perigosas; 

        b) de insétos vivos, ácaros, nematodes e outros parasitos nocivos às plantas, em qualquer fase de 

evolução; 

        c) de culturas de bactérias e cogumelos nocivos às plantas; 

        d) de caixas, sacos e outros artigos de acondicionamento, que tenham servido ao transporte dos 

produtos enumerados nêste artigo; 

        e) de terras, compostos e produtos vegetais que possam conter, em qualquer estado de 

desenvolvimento, criptógomos, insetos e outros parasitos nocivos aos vegetais, quer acompanhem ou 

não plantas vivas. 

 FONTE: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D24114.htm 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Pragas não econômicas: Densidade populacional raramente ultrapassa o NDE. 

Pragas ocasionais: Densidade populacional ultrapassa o NDE em ocasiões especiais (Condições 

Climáticas atípicas ou uso inadequado de pesticidas). 

Pragas Perenes: Densidade populacional atinge o NDE com frequência. 

Pragas severas: Densidade populacional está sempre acima do NDE caso medidas de controle não sejam 

adotadas. 

Fonte: Entomologia Agrícola - Gallo, D. et al. (2002), 920p. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Segundo a ANDEF - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA VEGETAL em seu Manual de Uso 

Correto e Seguro de Produtos Fitossanitários/ Agrotóxicos relatam que é recomendável que o agricultor 

devolva as embalagens vazias somente após o término da safra, quando reunir uma quantidade de 

embalagens que justifique o transporte. 

 

Fonte: IWAMI, A.; FERREIRA, C. P.; BUENO, F.; DINNOUTI, L. A.; ARAÚJO, R. M. de; 

GONSALVES, T.; SANTIAGO, T. Manual de uso correto e seguro de produtos 

fitossanitários/agrotóxicos. São Paulo: ANDEF, 2006, 26 p. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D24114.htm
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CARGO: MÉDICO 
 

RECORRENTE: 100.753 e Outros 

 

QUESTÃO 02 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com a IV Diretriz Brasileira Sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia, a escolha da classe terapêutica está condicionada ao tipo de dislipidemia 

presente. Para o tratamento da hipercolesterolemia isolada são recomendadas as estatinas (sinvastatina, 

lovastatina, pravastatina, fluvastatina, atorvastatina, rosuvastatina), que podem ser administradas em 

associação à ezetimiba, colestiramina e eventualmente a fibratos ou ácido nicotínico. Para o tratamento 

de hipertrigliceridemia, a diretriz recomenda o uso de fibratos, ácido nicotínico e ácidos graxos de 

ômega três (como adjuvante ao tratamento). 

Fonte: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33884/412160/Saude_e_Economia_Dislipidemia_Edicao_n_6_de

_outubro_2011.pdf/a26c1302-a177-4801-8220-1234a4b91260 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

CARGO: DENTISTA 
 

RECORRENTE: 101.552 e Outros 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A imagem demonstrada pelo número 1 (de acordo com o Netter) é o processo condilar. A fossa 

pterigóidea não é observada claramente por esse ângulo e nem demonstrada na imagem como podemos 

observar abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33884/412160/Saude_e_Economia_Dislipidemia_Edicao_n_6_de_outubro_2011.pdf/a26c1302-a177-4801-8220-1234a4b91260
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33884/412160/Saude_e_Economia_Dislipidemia_Edicao_n_6_de_outubro_2011.pdf/a26c1302-a177-4801-8220-1234a4b91260


  

 

 

Rua Benjamim Constant, 2082 – centro/norte – CEP: 64000-280 – Teresina – Piauí  
fone/fax (86) 3223-9392 / 9442-2189  -  CNPJ: 04.751.944/0001-51   

site: www.funvapi.com.br    -   e-mail: fjvale@hotmail.com   

 

 
 

 

A fossa pterigóidea em uma vista anterior da mandíbula, como mostra a primeira imagem é sobreposta 

pelo processo coronoide, não sendo possível sua visualização. 

Fonte:  

Netter Atlas De Anatomia Humana - 7ª Ed. 2019 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Os terceiros molares superiores apresentam maior porcentagem de raízes fusionadas (19,50% para o 

lado direito e 19,66% para o lado esquerdo), enquanto entre os inferiores a maior ocorrência é de raízes 

separadas. Contudo, existem frequências de raízes fusionadas entre os terceiros molares inferiores, 

menor que quando comparada aos primeiros e segundos molares, como afirma corretamente a questão.  

Fonte: 

https://www.revodontolunesp.com.br/article/588017547f8c9d0a098b468e/pdf/rou-19-%C3%9Anico-

277.pdf. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O termo dista ou distal ambos referem-se a estar longe, afastado. Na língua portuguesa, os termos distal 

e dista vem do verbo distar que indica ficar a (certa distância) de (algo); haver um espaço a percorrer 

entre (um objeto e outro). 

Fonte: https://www.dicio.com.br/distar/ 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

https://www.saraiva.com.br/netter-atlas-de-anatomia-humana-7-ed-2019-10513136/p
https://www.revodontolunesp.com.br/article/588017547f8c9d0a098b468e/pdf/rou-19-%C3%9Anico-277.pdf
https://www.revodontolunesp.com.br/article/588017547f8c9d0a098b468e/pdf/rou-19-%C3%9Anico-277.pdf
https://www.dicio.com.br/distar/


  

 

 

Rua Benjamim Constant, 2082 – centro/norte – CEP: 64000-280 – Teresina – Piauí  
fone/fax (86) 3223-9392 / 9442-2189  -  CNPJ: 04.751.944/0001-51   

site: www.funvapi.com.br    -   e-mail: fjvale@hotmail.com   

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Pela consistência as resinas podem ser classificadas como Regulares, Compatíveis (alta viscosidade) ou 

Fluídos (baixa viscosidade) Flow. As resinas bulk-fill, ou resinas de preenchimento único, podem ser 

classificadas de acordo com a consistência em fluidas ou resinas de consistência regular. De forma 

geral, a principal propriedade que caracteriza este material é o baixo grau de contração após a 

polimerização, o que possibilita a utilização destes materiais em camadas de 4–5 mm, deixando de lado 

características importantes como fator C e técnica incremental, sempre discutida na técnica de 

restauração com resinas convencionais. 

Fonte:  

http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0004-52762016000300003&script=sci_arttext&tlng=pt 

https://www.odontoup.com.br/resinas-compostas/ 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A broca 3131 é utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral, 

principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em 

dentística. Não sendo indicada para extensão de sulco central, visto que a mesma é indicada para 

abertura de sulcos, observando claramente pelo formato de sua ponta comparada a Broca 3131. 

Fonte: https://www.medicy.com.br/odontologia/broca/ponta-diamantada-microdont-3131.html 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A principal característica da pulpite crônica hiperplásica é a presença do pólipo pulpar, visto 

clinicamente. O pólipo pulpar representa a proliferação de tecido de granulação na superfície pulpar 

exposta à cavidade oral que, anteriormente à formação hiperplásica, estava ulcerada. Esse tipo de 

alteração pulpar é mais comum em dentes jovens, com ápice incompleto, por causa da capacidade de 

defesa aumentada. O trauma constante de alimentos e da mastigação sobre a superfície pulpar ulcerada 

leva à formação do pólipo pulpar. O paciente relata dor provocada durante a mastigação e, clinicamente, 

é notado sangramento ao toque do pólipo, já que se trata de estrutura ricamente vascularizada. 

Fonte: 

http://vdisk.univille.edu.br/community/depto_odontologia/get/ODONTOLOGIA/RSBO/RSBO_v8_n4_

outubro-dezembrobro2011/v8n4a17artigoonline.pdf 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0004-52762016000300003&script=sci_arttext&tlng=pt
https://www.odontoup.com.br/resinas-compostas/
https://www.medicy.com.br/odontologia/broca/ponta-diamantada-microdont-3131.html
http://vdisk.univille.edu.br/community/depto_odontologia/get/ODONTOLOGIA/RSBO/RSBO_v8_n4_outubro-dezembrobro2011/v8n4a17artigoonline.pdf
http://vdisk.univille.edu.br/community/depto_odontologia/get/ODONTOLOGIA/RSBO/RSBO_v8_n4_outubro-dezembrobro2011/v8n4a17artigoonline.pdf
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QUESTÃO 40 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

CARGO: ENFERMEIRO 
 

RECORRENTE: 103.095 e Outros 

QUESTÃO 01 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Na questão 01 da prova de Enfermeiro não consta nenhuma figura. 

 

QUESTÃO 02 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com o Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa Michaelis e a Professora Licenciada em 

Letras Daniela Diana (https://www.todamateria.com.br/elementos-da-comunicacao/): 

- "Receptor: no ato da comunicação, que ou aquele que recebe a mensagem e a decodifica; destinatário. 

- Código: Sistema de signos devidamente organizados e convencionados, a fim de permitir a elaboração 

e transmissão de mensagens. 

- Contexto: Conjunto de circunstâncias que envolvem um fato e são imprescindíveis para o 

entendimento deste. 

- Canal de Comunicação: corresponde ao local (meio) onde a mensagem será transmitida, por exemplo, 

jornal, livro, revista, televisão, telefone, dentre outros." 

Além disso, o objeto utilizado na comunicação é denominado "mensagem" e não canal de comunicação. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

RECORRENTE: 101.911 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A Figura está legível dando para responder a questão. 

 

RECORRENTE: 101.911 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A Figura está legível dando para responder a questão. 

 

https://www.todamateria.com.br/elementos-da-comunicacao/
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RECORRENTE: 101.911 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A Figura está legível dando para responder a questão. 

 

RECORRENTE: 103.124 e Outros 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o NEtter, observa-se na imagem abaixo as localizações exatas conforme as setas 

indicadas na imagem. 

 
Fonte: 

Netter Atlas de Anatomia – 7ª edição, 2019. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa correta divulgada no Gabarito Oficial já é a letra “A” conforme solicita o candidato. 
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QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Inativação do surfactante; edema alveolar por aumento da permeabilidade ocorrem após 48-60 horas de 

terapia. 

Fonte:  

http://www.szpilman.com/CTI/protocolos/Oxig%C3%AAnio%20e%20ventila%C3%A7%C3%A3o%20

n%C3%A3o%20invasiva.pdf 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A questão solicita o sinal que não se enquadra para essa avaliação, sendo o sinal de Murphy utilizado 

para avaliação de quadros de colecistite, enquanto o sinal de Rovsing é indicativo de apendicite. 

Fonte: 

http://production.latec.ufms.br/new_pmm/u1a5.html 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, em seus arquivos científicos, Múltiplos sinais 

propedêuticos são causados pelo alto volume sistólico ejetado na IAo importante, por exemplo: 

movimentação frontal da cabeça (de Musset), expansão da íris (Becker), pulsação carotídea ampla 

(dança das artérias), impulsões da úvula (Müller), pulso capilar ungueal (Quincke), impulsão do fígado 

(Rosenback), impulsão do baço (Gerhard), sopro nas artérias femorais (Traube), intensificação do sopro 

femoral com compressão da artéria (Duroziez), queda de 15mmHg da pressão diastólica com elevação 

do braço (Mayne) e diferença da pressão sistólica poplítea e braquial maior que 60mmHg (Hill). 

 

Fonte: http://publicacoes.cardiol.br/consenso/2011/Diretriz%20Valvopatias%20-%202011.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A questão pede para assinalar as respostas conforme o traçado indicado pela imagem, logo já está 

instalado o desfibrilador, se não, como seria possível o traçado? Ainda, de acordo com a imagem, em 

casos de AESP não é indicado o uso de desfibrilador segundo a AHA. 

Fonte: 

https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-Guidelines-Highlights-

Portuguese.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

http://www.szpilman.com/CTI/protocolos/Oxig%C3%AAnio%20e%20ventila%C3%A7%C3%A3o%20n%C3%A3o%20invasiva.pdf
http://www.szpilman.com/CTI/protocolos/Oxig%C3%AAnio%20e%20ventila%C3%A7%C3%A3o%20n%C3%A3o%20invasiva.pdf
http://production.latec.ufms.br/new_pmm/u1a5.html
http://publicacoes.cardiol.br/consenso/2011/Diretriz%20Valvopatias%20-%202011.pdf
https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-Guidelines-Highlights-Portuguese.pdf
https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-Guidelines-Highlights-Portuguese.pdf
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QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Administração em enfermagem é tema do edital, o que inclui o tema gerenciamento / dimensionamento 

de pessoal de enfermagem. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

RECORRENTE: 100.764 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

A alternativa correta divulgada no Gabarito Oficial já é a letra “D” conforme solicita o candidato. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 


